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Segunda-feira, 17 de Junho de 2019                                                                                                                                                   III SÉRIE — Número 116 

 

BOLETIM DA REPÚBLICA 

 

Federação Moçambicana de Atletismo 

 

CAPÍTULO I 

 

Das definições gerais 

 

ARTIGO PRIMEIRO 

Denominação e Sede 

I. A F.M.A. é uma pessoa colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia financeira e patrimonial. 

 

II. A Federação Moçambicana de Atletismo poderá usar como designação a sigla FMA. 

 

III. A F.M.A. tem a sua sede em Maputo, na Avenida Mão Tse Tung n.º 217. Parque dos Continuadores. C.P. n.º 1094. 

 

 

ARTIGO SEGUNDO 

Objectivos 

I. A F.M.A. é de âmbito nacional. 

 

II. A F.M.A. tem por fim prosseguir, entre outros, os seguintes objectivos: 

a) Promover e dirigir a prática do atletismo, masculino e feminino, em articulação com os órgãos do Estado responsáveis 

pela tutela do desporto nacional e com o Comité Olímpico Nacional; 

b) Estimular a constituição e apoiar o funcionamento de associações de atletismo, definidos os princípios fundamentais da 

sua actuação nas respectivas áreas de jurisdição; 

c) Estabelecer e manter boas relações de cooperação com todas as outras federações filiadas na I.A.A.F (Federação 

Internacional de Atletismo Amador) tendo em vista o fomento de intercâmbio internacional; 

d) Representar o Atletismo Moçambicano dentro e fora do país, perante o Estado e os interesses dos seus filiados. 

 

 

ARTIGO TERCEIRO 

Atribuição 

I. Com vista a garantir a materialização dos seus objectivos, competirá à F.M.A., designadamente: 

a) Coordenar a actuação das associações e clubes de atletismo que nela se integrem; 

b) Difundir e fazer observar as regras de atletismo oficialmente estabelecidas; 

c) Organizar ou coordenar a realização das competições oficiais, de âmbito nacional e internacional; 
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d) Estabelecer as regras, de acordo com as normas internacionais definidas, do uso de publicidade por parte dos atletas que 

participam em provas oficiais; 

e) Orientar e apoiar a preparação dos atletas seleccionados para representar o País em provas do calendário internacional e 

nos jogos olímpicos; 

f) Participar nas acções promovidas pelos órgãos do Estado destinadas a incentivar o desenvolvimento do desporto 

moçambicano, bem como exercer os cargos, através dos seus órgãos, nos organismos em que venham a ter lugar; 

g) Gerir os recursos humanos, técnicos e financeiros postos à sua disposição para garantir a prossecução dos seus 

objectivos; 

h) Celebrar acordos e contratos com entidades públicas e privadas, com vista à satisfação dos seus objectivos; 

i) Zelar pelo cumprimento do presente estatuto e das demais normas regulamentares. 

 

 

ARTIGO QUARTO 

Vinculação internacional 

I. A F.M.A. é membro da World Athletics, da Confederação Africana de Atletismo (C.A.A.), Associação Ibero-Americana 

(A.I.B.) e Commonwealth Games. 

 

II. A F.M.A., no cumprimento das regras da I.A.A.F, deve realizar controlos de doping nos Campeonatos Nacionais e em 

Competições similares, bem como fora das competições, dos quais deve ser apresentados relatórios anuais à World 

Athletics. 

 

III. É ainda permitido à I.A.A.F efectuar controlos fora da competição aos atletas filiados na F.M.A. 

 

IV.  Nenhum indivíduo ou instituição pode utilizar os serviços de representante de atletas, sem obter previamente autorização 

para o efeito, desde que exista um contrato de representação escrito, entre o atleta e o seu representante, que cumpra o 

estabelecido nos Regulamentos da World Athletics., relativos a representantes de atletas. 

 

 

ARTIGO QUINTO 

Princípios de organização e funcionamento 

I. A F.M.A. organiza-se e prossegue a sua actividade de acordo com os princípios de liberdade, democraticidade e de 

representatividade. 

 

II. A F.M.A. é independente do Estado, dos Partidos Políticos e das Instituições Religiosas. 

 

ARTIGO SEXTO 

Insígnias 

A F.M.A usa como insígnias, a bandeira e o emblema em anexo, que fazem parte integrante destes estatutos.  
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CAPÍTULO II 

Dos associados 

 

ARTIGO SÉTIMO 

Categorias 

A F.M.A. terá a seguinte categoria de associados: 

a) Efectivos; 

b) Extraordinários; 

c) Honorários; 

d) De mérito. 

 

ARTIGO OITAVO 

Associados efectivos 

I. São associados efectivos os agrupamentos de clubes de base territorial, sob a forma de associações provinciais que 

dirijam a prática do atletismo. 

 

II. As áreas territoriais das associações provinciais corresponderam, em princípio, as actuais províncias, podendo ser 

modificados por deliberação da Assembleia Geral da F.M.A. 

 

 

ARTIGO NONO 

Associados extraordinários 

Podem ser associados extraordinários, os agrupamentos de praticantes desportivos, técnicos, árbitros, juízes e outros agentes 

desportivos que, constituídos legalmente como pessoas colectivas de direito privado, sem fins lucrativos, organizados com 

âmbito nacional, tenham intervenção no atletismo e sejam reconhecidos em Assembleia Geral, por proposta da Direcção da 

F.M.A. e de acordo com o regulamento próprio. 

 

 

ARTIGO DÉCIMO 

Associados honorários 

São associados honorários são pessoas singulares ou colectivas que se notabilizem por relevantes serviços prestados e que 

sejam, como tal, reconhecidos na Assembleia Geral, por proposta da Direcção da F.M.A. e de acordo com o regulamento 

próprio. 

 

 

ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO 

Associados de mérito 

São associados de mérito as pessoas singulares ou colectivas que contribuíram de forma notável para o progresso da 

modalidade a nível nacional e que sejam, como tal, reconhecidos em Assembleia Geral por proposta da Direcção da F.M.A., 

e de acordo com o regulamento próprio.  
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ARTIGO DÉCIMO SEGUNDO 

Direitos dos associados efectivos 

I. São direitos dos associados efectivos, entre outros: 

a) Eleger os corpos sociais da F.M.A.; 

b) Representar, perante a F.M.A. os clubes, seus filiados, participar e votar nas reuniões da Assembleia Geral, nos termos 

deste estatuto; 

c) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia Geral, desde que preenchidos os requisitos previstos nos presentes 

estatutos; 

d) Colaborar nas actividades da F.M.A., de harmonia com os respectivos regulamentos; 

e) Participar por intermédio dos clubes seus filiados, nas provas organizadas pela F.M.A.; 

f) Receber gratuitamente, os relatórios anuais e demais publicações da F.M.A., bem como examinar na sede da F.M.A., as 

contas da sua gerência; 

g) Possuir diploma ou certificado de filiação na F.M.A. 

h) Dois) Direitos dos associados extraordinários, honorários e de mérito: 

i) A um diploma comprovativo dessa qualidade; 

j) A sugerir a Direcção da F.M.A., providências julgadas úteis ao desenvolvimento e prestígio do Atletismo Nacional; 

k) A receber gratuitamente, os relatórios anuais e demais publicações anuais; 

l) A assistirem, como observadores, e sem direito a voto, as reuniões da Assembleia Geral da F.M.A. 

 

 

ARTIGO DÉCIMO TERCEIRO 

Deveres dos associados 

I. São deveres dos associados efectivos, entre outros: 

a) Colaborar no desenvolvimento do atletismo e na promoção dos valores éticos do desporto; 

b) Cumprir e fazer cumprir os estatutos e regulamentos da F.M.A., bem como respeitar as deliberações e instruções 

directivas na área do Atletismo Nacional e Internacional; 

c) Enviar à F.M.A., exemplares dos seus estatutos e demais publicações devidamente actualizados e legalizados; 

d) Enviar à F.M.A., a relação completa dos seus clubes e atletas seus filiados em cada ano fiscal; 

e) Prestar todos os esclarecimentos de ordem técnica, administrativa ou outros solicitados pela Direcção da F.M.A., bem 

como quaisquer outros impostos pelos presentes estatutos, regulamentos ou deliberações da Assembleia Geral. 
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CAPÍTULO III 

Da organização e funcionamento 

 

ARTIGO DÉCIMO QUARTO 

Órgãos sociais 

I. São órgãos sociais da F.M.A.: 

a) Assembleia Geral; 

b) Conselho Fiscal; 

c) Conselho Jurisdicional; 

d) Conselho Disciplinar; 

e) Conselho de Arbitragem; 

f) Conselho Técnico. 

 

II. Os órgãos sociais da F.M.A. são eleitos por um período de quatro anos, podendo os seus membros ser reeleitos, por um 

período máximo de dois (2) mandatos.  

 

 

SECÇÃO I 

Da Assembleia Geral 

 

ARTIGO DÉCIMO QUINTO 

Definição 

A Assembleia Geral é o órgão máximo deliberativo da F.M.A. e as suas decisões vinculam todos os associados. 

 

 

ARTIGO DÉCIMO SEXTO 

Composição 

I. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados efectivos no pleno gozo de todos os direitos associativos. 

 

II. Podem também participar na Assembleia Geral, sem direito a voto, os associados e/ou membros extraordinários, 

honorários e de mérito da F.M.A. 

 

 

ARTIGO DÉCIMO SÉTIMO 

Representação 

I. As Associações Provinciais de Atletismo, associados efectivos, têm direito a um voto cada, representando o total dos 

votos admitidos em cada reunião. 

 

II. Os restantes associados não tem direito a voto. 
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ARTIGO DÉCIMO OITAVO 

Competências 

I. À Assembleia Geral compete deliberar sobre as matérias não compreendidas nas atribuições dos outros órgãos e, em 

especial: 

a) Aprovar os estatutos e respectivas alterações; 

b) Eleger e destituir por votação secreta, os titulares dos órgãos sociais, bem como conferir-lhes a respectiva posse; 

c) Deliberar sobre a adesão a outros organismos, nacionais e estrangeiros; 

d) Apreciar e votar o orçamento, planos, programas de acção, relatório de actividades e Relatório Financeiro (contas); 

e) Autorizar a F.M.A a demandar judicialmente os membros dos órgãos sociais por actos praticados no exercício das suas 

funções; 

f) Deliberar sobre a admissão de associados, sob proposta da Direcção; 

g) Deliberar sobre os limites de jurisdição e atribuições das Associações Regionais de Atletismo; 

h) Rectificar sanções, nos termos das disposições legais e regulares; 

i) Deliberar sobre a aquisição onerosa e alienação de bens imóveis; 

j) Fixar o montante a pagar pelos associados, relativo a taxas e quotas; 

k) Deliberar sobre a dissolução da F.M.A 

 

II.  Para além do disposto nos presentes estatutos, o regime disciplinar é estabelecido em regulamento próprio e 

complementar. 

 

III. É da competência da Assembleia Geral a aprovação de alterações do regulamento disciplinar.  

 

 

ARTIGO DÉCIMO NONO 

Mesa da Assembleia Geral 

I. A Assembleia Geral é dirigida por uma mesa constituída por três elementos: sendo um, o Presidente, o Vice-Presidente 

e o Secretário. 

 

II. Nas ausências e impedimentos do Presidente, este é substituído pelo Vice-Presidente ou pelo Secretário da Mesa da 

Assembleia. 

 

III. Os membros da Mesa da Assembleia, podem assistir, sempre que julguem conveniente, as reuniões da Direcção, sem 

direito a voto. 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO 

Funcionamento 

I.  A Assembleia Geral deve reunir em sessões de carácter ordinário ou extraordinário, designadas respectivamente por 

assembleias-gerais ordinárias e assembleias-gerais extraordinárias. 

 

II. A Assembleia Geral deve ser convocada pelo Presidente da Mesa, mediante comunicação escrita dirigida a cada um dos 

associados, com a antecedência mínima de 30 dias, devendo a ordem do dia constar do aviso da convocação. 
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III. A Assembleia Geral deliberará, em primeira convocação, quando esteja presente a maioria dos associados com direito a 

voto. 

 

IV. Não comparecendo o número de associados exigido, é convocada, pelo Presidente da Mesa, nova Assembleia com o 

intervalo de, pelo menos, 24 horas, podendo a Assembleia deliberar com qualquer número de associados. 

 

V. Salvo o disposto em matéria de alteração dos estatutos e dissolução da Federação, as deliberações da Assembleia Geral 

são tomadas por maioria dos votos dos associados presentes. 

 

VI.  Os associados podem fazer-se representar por um número máximo de três delegados, devidamente credenciados. 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO PRIMEIRO 

Assembleias-gerais Ordinárias 

I. As assembleias-gerais ordinárias reúnem até ao fim do mês de Março e no mês de Novembro de cada ano. 

 

II. A Assembleia Geral reúne até ao fim do mês de Março para apreciar, discutir e votar o relatório das actividades e 

Financeiro (de contas) referentes ao exercício do ano transacto. 

 

III. A Assembleia Geral reúne no mês de Novembro para discutir e votar o plano de actividades e o orçamento ordinário 

para o ano seguinte. 

 

IV. A Assembleia Geral reunida ordinariamente caberá ainda pronunciar-se sobre qualquer outros assuntos mencionados 

na ordem do dia. 

 

V. A Assembleia Geral é convocada pela metade dos membros mais um. 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO SEGUNDO 

Assembleias Gerais Extraordinárias 

I. A Assembleia Geral reunirá extraordinariamente quando convocada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, por sua 

iniciativa, a pedido de qualquer dos órgãos sociais ou a requerimento de, pelo menos 2/3 dos associados, efectivos, em 

pleno gozo dos seus direitos. 

 

II. Se o Presidente da Mesa não convocar a Assembleia nos casos em que deva fazê-lo, qualquer membro da Mesa da 

Assembleia poderá fazê-lo. 
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SECÇÃO II 

Do Conselho Jurisdicional 

 

ARTIGO VIGÉSIMO TERCEIRO 

Definição e constituição 

I. O Conselho Jurisdicional é o órgão de recurso das decisões disciplinares, em matéria desportiva. 

 

II. O Conselho Jurisdicional é constituído por três membros sendo um, o Presidente e os restantes vogais. 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO QUARTO 

Competência 

Compete ao Conselho Jurisdicional: 

a) Conhecer os recursos interpostos das decisões disciplinares, em matéria desportiva proferidas pelo conselho disciplinar; 

b) Apoiar os órgãos sociais na interpretação dos estatutos, regulamentos e disposições legais do âmbito do desporto, 

quando solicitado; 

c) Dar pareceres sobre todas as situações controversas e sempre que solicitados pelos órgãos sociais ou pelos membros; 

d) Apresentar ao Presidente, até o dia 15 de Janeiro de cada ano, o relatório das actividades de sua área de actuação no ano 

anterior. 

 

 

SECÇÃO III 

 

Do Conselho Fiscal 

 

ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO 

Definição e constituição 

I. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização dos actos de gestão económica e financeira da F.M.A. 

 

II. O Conselho Fiscal é constituído por três membros, sendo um, o Presidente, e 2 Vogais. 

 

III. Um dos membros do Conselho Fiscal deve ser obrigatoriamente, gestor financeiro, contabilista ou oficial de contas, 

abalizado na matéria. 

 

ARTIGO VIGÉSIMO SEXTO 

Competência 

Compete ao Conselho Fiscal: 

a) Fiscalizar o cumprimento da lei, estatutos e regulamentos, bem como das deliberações da Assembleia Geral, no que se 

refere a actos de administração financeira; 

b) Emitir pareceres sobre o orçamento, o balanço e os documentos de prestação de contas; 

c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de suporte; 
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d) Acompanhar o funcionamento da Federação, participando nos órgãos competentes, as irregularidades de que tenha 

conhecimento; 

e) Zelar pelo cumprimento da legalidade financeira da Federação. 

 

 

SECÇÃO IV 

 

Do Conselho Disciplinar 

 

ARTIGO VIGÉSIMO SÉTIMO 

Definição e constituição 

I. O Conselho Disciplinar é órgão com poderes disciplinares em matéria desportiva. 

 

II. O Conselho Disciplinar é constituído por três membros, sendo um, o Presidente e os restantes vogais. 

 

 

ARTIGO VIGÉSIMO OITAVO 

Competência 

Compete ao Conselho Disciplinar: 

a) Intervir e punir as infracções disciplinares, em matéria desportiva, nos termos do regulamento da disciplina desportiva; 

b) Conhecer dos recursos das decisões dos associados. 

 

 

SECÇÃO V 

 

Do Conselho de Arbitragem 

 

ARTIGO VIGÉSIMO NONO 

Definição e constituição 

I. O Conselho de Arbitragem é o órgão de coordenação e administração da actividade dos juízes de atletismo. 

 

II. O Conselho de Arbitragem é constituído por três membros, sendo um, o Presidente e os restantes vogais. 

 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO 

Competência 

Compete ao Conselho de Arbitragem: 

a) Coordenar e administrar a actividade dos juízes; 

b) Estabelecer as normas reguladoras do exercício da actividade dos juízes; 

c) Definir os parâmetros de formação dos juízes e proceder à sua classificação técnica. 
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CAPÍTULO IV 

 

Da organização interna dos órgãos 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO 

Funcionamento 

I. Os órgãos sociais são convocados pelos respectivos presidentes e só podem deliberar com a presença dos seus titulares. 

 

II. As deliberações são por maioria dos titulares presentes, tendo o presidente do respectivo órgão, além do seu voto, direito 

a voto de qualidade. 

 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

Restrição dos titulares 

I. Os titulares dos órgãos sociais não podem votar em assunto que directamente lhes digam respeito ou nos quais sejam 

interessados os respectivos cônjuges, seus ascendentes ou descendentes e parentes ou afins até ao 2.º grau de linha 

colateral, bem como pessoas que vivam em economia comum. 

 

II. É vedada aos titulares dos órgãos sociais a celebração de contractos entre si e a F.M.A., salvo se destes resultar manifesto 

benefício para a instituição. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

Do património, receita e despesa 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO TERCEIRO 

 

Património 

Constituem património da F.M.A: Seus bens móveis e imóveis. 

 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO QUARTO 

Receita 

Constituem receitas da F.M.A.: 

a) O produto das taxas e quotas a pagar pelos associados, nos termos regulamentares; 

b) As taxas de inscrições nas competições oficiais; 

c) Os lucros das competições organizadas pela F.M.A; 

d) O produto das percentagens líquidas das receitas das competições organizadas pelas associações regionais, pelos clubes 

e sociedades desportivas, nos termos regulamentares; 
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e) Depósitos relativos a recursos julgados improcedentes, nos termos regulamentares; 

f) Os subsídios do Estado ou de outros organismos; 

g) As doações, heranças e legados; 

h) Outras receitas legalmente autorizadas. 

i) Jóias de filiação; 

j) Mensalidades pagas pelas filiadas; 

k) Taxas de registo, inscrição e transferência de atletas; 

l) Rendas de torneios ou campeonatos promovidos pela F.M.A; 

m) Taxas fixadas em regimentos específicos; 

n) Multas; 

o) Subvenções e auxílios concedidos pelos poderes públicos; 

p) Rendas oriundas de contratos de patrocínio; 

q) Donativos em geral; 

r) Rendas eventuais. 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO QUINTO 

Despesas 

Constitui despesa da F.M.A: 

a) Os encargos com o respectivo funcionamento e com o cumprimento das suas atribuições e das competências dos seus 

órgãos; 

b) Os custos de aquisição, manutenção e conservação dos seus equipamentos ou de serviços que tenha de utilizar; 

c) O pagamento das contribuições devidas às entidades a que estiver Filiada; 

d) O pagamento de impostos, alugueis, salários de empregados e outras despesas indispensáveis à sua manutenção; 

e) A conservação dos seus bens e do material por ela alugado ou sob sua responsabilidade; 

f) A aquisição de material de expediente e desportivo; 

g) O custeio de organização de seus campeonatos, torneios e provas; 

h) O custeio da participação das delegações da F.M.A aos campeonatos nacionais oficiais; 

i) A assinatura de jornais e revistas especializados; 

j) Os gastos de publicidade da F.M.A; e 

k) Despesas eventuais. 

 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SEXTO 

Gestão patrimonial 

A gestão patrimonial e financeira, incluindo a contabilidade, rege-se pelas normas aplicáveis as federações com utilidade 

pública desportiva. 
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CAPÍTULO VI 

Do regime disciplinar 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO SÉTIMO 

Âmbito 

Estão sujeitos à disciplina da F.M.A. as associações, os clubes e os demais agentes desportivos. 

 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO OITAVO 

Infracções 

Constituem infracções sujeitas a procedimento disciplinar: 

a) A violação dos estatutos e regulamentos da Federação; 

b) O não cumprimento ou desobediência face à aplicação das deliberações dos órgãos sociais da Federação; 

c) A prática de actos de indisciplina causadores de danos para os membros dos órgãos sociais da F.M.A., dos agentes 

desportivos ou que, de algum modo, afectem o prestígio e o bom nome da modalidade e das suas instituições. 

 

 

ARTIGO TRIGÉSIMO NONO 

Aplicação 

A aplicação de sanções, pelos órgãos competentes pela verificação da prática de infracções disciplinares, é condicionada ao 

respeito pela instauração de processos disciplinares subordinados ao princípio do contraditório e que ofereçam todas as 

garantias de defesas ao arguido. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Das distinções honoríficas 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO 

Atribuições 

I. A F.M.A. pode atribuir a pessoas singulares ou colectivas distinções honoríficas, como reconhecimento pela prática de 

actos e actividades de relevo no domínio desportivo, compreendendo as seguintes: 

a) Membro honorário; 

b) Membro de mérito; 

c) Medalha de honra da F.M.A; 

d) Medalha de mérito da F.M.A; 

e) Diploma de honra da F.M.A; e 

f) Louvor público. 

II. As distinções das alíneas d), e) e f) do número anterior são atribuídas mediante deliberação da Direcção da F.M.A, 

enquanto as restantes são da competência da Assembleia Geral. 

 

III. O regime das distinções honoríficas é regulado mediante regulamento próprio e complementar dos presentes estatutos.  
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CAPÍTULO VIII 

Das eleições 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO 

Capacidade eleitoral 

Têm capacidade eleitoral activa e passiva os associados efectivos, no pleno gozo dos seus direitos. 

 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

Sistema eleitoral 

I. Não são elegíveis para o desempenho de funções e cargos electivos da F.M.A, mesmo nos de livre nomeação, todos: 

a) Condenados por crime doloso em sentença definitiva; 

b) Inadimplentes na prestação de contas de recursos públicos, em decisão administrativa definitiva;  

c) Inadimplentes na prestação de contas da própria entidade; 

d) Afastados de cargos electivos ou de confiança da entidade desportiva ou em virtude de gestão patrimonial ou financeira 

irregular ou danosa; 

e) Falidos e/ou; 

f) Estiverem cumprindo penalidades impostas pelos órgãos da Justiça Desportiva, ou pela World Athletics. 

 

II. Também não são elegíveis para os órgãos sociais, pessoas que mediante processo judicial, inquérito ou sindicância, 

tenham sido removidos dos cargos directivos ou tenham sido declarados responsáveis pelas irregularidades cometidas no 

exercício dessas funções. 

 

III. Os titulares dos órgãos da F.M.A. são eleitos em listas nominais propostas pelos associados. 

 

IV. Não são permitidas acumulação de funções nos diferentes órgãos sociais. 

 

V. Não podem ser eleitos para os órgãos sociais os indivíduos que não sejam maiores de idade ou exerçam funções 

remuneradas em organismos desportivos estatais. 

 

VI. Compete à Assembleia Geral, ao Conselho Jurídico, ao Conselho Fiscal e a Direcção, a elaboração dos respectivos 

regimentos internos. 

 

VII. As eleições têm lugar em Assembleia Geral, especialmente convocada para os efeitos realizam-se ordinariamente de 

quatro em quatro anos, de modo a abrangerem os ciclos olímpicos. 

 

VIII. A data de cada acto eleitoral deve ser fixada e comunicada a todos os associados com a antecedência de três meses. 

 

IX. Todas as eleições, previstas nestes estatutos, são realizadas por voto secreto e directo e o processo eleitoral rege-se de 

acordo com as normas do Regulamento Eleitoral da F.M.A.  
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CAPÍTULO IX 

Da alteração dos estatutos, extinção e dissolução 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO TERCEIRO 

Alteração dos estatutos 

I. Os presentes estatutos poderão ser alterados pela Assembleia Geral, por proposta da Direcção, obtido o 

parecer favorável dos restantes órgãos. 

 

II. A alteração terá de obter um voto favorável de ¾ do número total dos associados no pleno gozo dos seus 

direitos. 

 

 

ARTIGO QUADRAGÉSIMO QUARTO 

Extinção e dissolução 

I.  Para além das causas legais de extinção, a F.M.A. só pode ser dissolvida por motivos de tal forma graves e insanáveis 

que tornem impossível a prossecução dos seus fins. 

 

II. A dissolução é deliberada pela Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, necessitando de voto favorável 

de ¾ do número total dos associados no pleno gozo dos seus direitos. 

 

III. Compete a Assembleia Geral deliberar quanto aos destinos dos bens da F.M.A. 


